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        :تاريخ ووقت االجتماع

     صباحا11:30ً :الساعة  23/3/2008  

    : الموقع

  )الدور الثالث(هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  -الرياض   

    : أجندة االجتماع

  .التعارف بين األعضاء  -1

  .اختيار رئيس اللجنة  -2

  وضع خطة إلعداد دليل عمل اللجنة   -3

  .لما يستجد من أعما  -4

        :الحضور

  المنظم   المزدوجواإلنتاجهيئة تنظيم الكهرباء   سليمان بن عبداهللا الفايز. م  -1

  نشاط التوليد  الشركة السعودية للكهرباء  عبداهللا محمد العباس. د  -2

  نشاط التوليد  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  أحمد يعقوب الفريح. م  -3

  نشاط التوليد  شركة أرامكو السعودية  انمحمود بهي الدين زي. د  -4

  نشاط النقل  الشركة السعودية للكهرباء  حامد عبداهللا السقاف. م  -5

  نشاط النقل  الشركة السعودية للكهرباء  نزار محمد سعيد الخنيزي. م  -6

  نشاط النقل  الشركة السعودية للكهرباء  محمد يحيى الزهراني. م  -7

  نشاط النقل   مرافقشركة  علي أحمد الشبيلي. م  -8

  نشاط التوزيع  الشركة السعودية للكهرباء  محمد يوسف الطاهر. م  -9

  نشاط التوزيع  الشركة السعودية للكهرباء  فؤاد محمد العبد القادر. م  -10

  نشاط التوزيع  شركة مرافق  خالد حذيفه النافعي. م  -11

  كبار المشتركين  شركة سابك  رشيد محمد الشبيلي. م  -12

        :وفالضي

    )الهيئة( نائب المحافظ   عبداهللا الشهري. د  -1

        :الغياب

  نشاط التوزيع  شركة أرامكو السعودية  شافع الحاج عمر زيتون. م  -1
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  اإلجراء      :بنود االجتماع

  :التعارف والهدف من اللجنة  -1

ز االجتماع بالترحيـب بأعـضاء اللجنـة        يسليمان الفا / استهل المهندس   

 الـسعودي ودوره فـي تطـوير العالقـة      النقلتحدث عن أهداف كود و

التنظيمية بين مقدم الخدمة ومستخدمي الشبكة بما يحافظ علـى سـالمة            

  .واستقرار النظام

ثم تحدث عن هدف تشكيل هذه اللجنة وما يتطلبه ذلك من تعاون إلنجاز             

  .المهام المكلف بها

  العلم

  :اختيار رئيس اللجنة  -2

حامد السقاف من الشركة الـسعودية      / ى، انتخاب المهندس    بعد ذلك جر  

 نشاط النقل ليكون رئيساً للجنة اإلشرافية، وسيتم الرفع بذلك          –للكهرباء  

 في  12/429للهيئة حسب ما جاء في القرار اإلداري لمحافظ الهيئة رقم           

26/2/1429  

  سليمان

  :التعديالت واالستثناءات على الكود  -3

عن مراحل إعداد الكود والمراجعات التي تمت عليه        تحدث حامد السقاف    

 . المطلوبة على بنـود الكـود      توكذا آلية مراجعة التعديالت واالستثناءا    

حيث يمكن تقديم اقتراحات التعديل على الكود لدراستها من قبل اللجنـة            

  : مصادرةمن ثالث

  ).مقدم الخدمة ومستخدمي الشبكة(المرتبطين بالشبكة   ) أ 

 .الهيئة ) ب 

 .نفسهااللجنة   ) ج 

بينما يقتصر تقديم االستثناءات من بنود الكود فقـط علـى المـرتبطين             

  .الشبكةب

وقد تم تطوير نموذجين لهذا الغرض ولكون اللجنة استـشارية فـسيتم            

  .لتعديالت و اإلستثناءاتاذه ه الرفع بتوصياتها للهيئة العتماد

  الجميع
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  :التوعية واإلرشاد للكود  -4

أشار األعضاء على ضرورة القيام بحملـة توعيـة للتعريـف        ) 4-1

بالكود ومتطلباته وتم االتفاق على تقديم بعـض ورش العمـل           

وتصميم موقع على الشبكة للتفاعل مع المستخدمين والرد على         

  .استفساراتهم

ذكر سليمان الفايز بأن الهيئة ستـشارك فـي مـؤتمر المـاء             ) 4-2

ـ    (والكهرباء    بمدينـة   22/4/2008-21رة  الذي سيعقد في الفت

بورقتي عمل أحدهما عن الكود واآلخر عن تعرفـة         ) الرياض

التمرير، ومن المستحسن من أعـضاء اللجنـة حـضور هـذا       

  .المؤتمر

  حامد

  :إعداد دليل عمل اللجنة  -5

 أشهر من تاريخ    3تم مناقشة إعداد دليل عمل اللجنة ليكون جاهزاً خالل          

ولكون أنه عند إعداد الكود تم      . ت الكود قرار تشكيل اللجنة حسب متطلبا    

 سـيتم   ، فعليه  العديد من التجارب العالمية في هذا المضمار       إلىالتعرض  

 على مسئولية األعضاء    يشتمل،  ة نموذج لعمل مثل هذه اللجن      مقترح تقديم

وآلية عقد االجتماعات وتدوينها وآلية تقديم المقترحات والتصويت عليها         

وسـيقوم األعـضاء    . لتقارير التي تصدرها اللجنة   وآلية رفعها للهيئة وا   

بمراجعة هذا المقترح وتقديم مالحظاتهم وتمريرها للجميع على أن يـتم           

  .مناقشتها في االجتماع المقبل وإقرارها بشكل نهائي

  الجميع

  :سكرتارية اللجنة  -6

نحو تشكيل سـكرتارية    من الكود    5-10-1تم مناقشة ما جاء في البند       

للجنة في مهامهـا واالحتفـاظ بـسجالت بيانـات طلبـات            تساعد هذه ا  

االستثناءات وتعديالت الكود والدعوة لالجتماعات واالحتفاظ بمحاضرها،       

  .وتم االتفاق على توفير شخص ال يتمتع بعضوية اللجنة يقوم بهذا الدور

  سليمان

  حامد

 :توحيد تعريب مسمى الكود واللجنة  -7

ة باللغة العربية لمسمى الكود واللجنـة       تم مناقشة توحيد استخدام الترجم    

وتم االتفاق على تقديم تصور من األعضاء العتماد توحيد الترجمة فـي            

  الجميع
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  .مسمى الكود واللجنة

  :االجتماع القادم  -8

   . بالرياض5/5/2008االجتماع القادم بتاريخ سيكون 
  السكرتارية

  
  
  
  
  
  
  
  

  حامد عبداهللا السقاف

  
   السعودينقلفية لكود الرئيس اللجنة اإلشرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج

 صورة لجميع األعضاء و المشاركين


